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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ

Kenései István, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója

A szakmai háttérről mozaikokban
1947. március 29-én született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudomány- 

egyetem Bölcsészettudományi Karán angol, magyar és általános nyelvészeti 
tanulmányokat folytatott. 1992-ben szerezte meg az MTA doktora címet, 
ugyanebben az évben egyetemi tanárrá nevezték ki a Szegedi Tudomány- 
egyetem Angol-Amerikai Intézetében; 1997 és 2000 között az egyetem tu
dományos és pályázati rektorhelyettesi tisztjét töltötte be. 2000-ben megala
pította és azóta is vezeti a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Dok
tori Iskoláját. 2002-töl az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója. Vendég- 
professzorként tanított az Utrechti Egyetemen, valamint a Debreceni Tudo
mányegyetemen. 2004 óta az MTA választott közgyűlési doktor képviselője.

Tagja az MTA Nyelvtudományi Bizottságának és az Acta Linguistica 
Hungarica folyóirat szerkesztőbizottságának. 2002-től tanácskozási jogú tag
ja az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának. 2000 és 2003 között 
a Magyar Akkreditációs Bizottság tanácskozó tagja, illetve a MAB Nyelvtu
dományi Szakbizottságának elnöke.

Kutatási területe a generatív és a magyar mondattan. Az utóbbi években a 
szófajokkal, illetőleg az úgynevezett félszavakkal foglalkozott (például Semi- 
words and affixoids: The territory between word and affix. Acta Linguistica 
Hungarica 54. 2007, 263-293).

Kenesei István és a beszédtudomány
A fonetika tudománya iránti érdeklődése számos területen megnyilvánul. 

Felelős kiadója az egyetlen magyar nyelvű, a beszéd kísérletes vizsgálatával 
foglalkozó Beszédkutatás című periodikának. Az MTA Nyelvtudományi Inté
zete ad otthont a kétévente megrendezésre kerülő Beszédkutatás konferenciá-
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nak -  Kenesei István „házigazdaként” minden alkalommal értő és méltató 
szavakkal nyitja meg a rendezvényt. Ugyancsak az ő kezdeményezésére in
dult és támogatásával valósult meg a Hegedűs Lajos által rögzített nyelvjárási 
hangfelvételek átmentése biztonságos adathordozóra (az Oktatási és Kulturá
lis Minisztériumnál elnyert pályázat révén). Ez a beszédarchívum mára az in
terneten is hozzáférhető a kutatók számára; az archivált anyag alapján már 
három tanulmány készült el. A fonetikusok örömére igazgató úr minden fone
tikai tárgyú intézeti előadást és rendezvényt megtisztel jelenlétével, hozzá
szólásai érdeklődő és kritikai szemléletet tükröznek.

Az elmondottak „csupán” tények, de tömörségükben is a 21. század tudós
menedzser típusú vezető szakemberét mutatják be. A fonetikusok nagy szere
tettel kívánnak a Beszédkutatás oldalain is minden jót a további 40-50 évre 
szeretettel és tisztelettel.

Boldog születésnapot! 

Budapest, 2007. március 29.

A Fonetikai Osztály


